
   

Protokoll 
STYRELSEMÖTE  

 

Datum : Torsdag 31 Oktober 2019 

Tid: Kl 17.00-20.00 

Plats : Hus 75, campus Solna  

 

 

 

 

 

Närvarande: 
Nicole Laszlo 
William Lindström 
Alexander Johansen 
Capucine Delorme 
Kimia Dianat 
Love Strandberg 
Naima Kilhamn 
Adele Kastensson (via telefon)  

 
Formalia 

 

F1 Mötets öppnande 
Ledamot William Lindström öppnade mötet kl. 17.04. 

 
F2 Mötets behöriga utlysande  

Styrelsen beslutade: 
att anse dagens möte behörigt utlyst. 
 

F3 Val av mötets ordförande  
Styrelsen beslutade: 
att välja William Lindström till mötesordförande. 

 
F4 Val av mötets sekreterare  

Styrelsen beslutade: 
att välja Naima Kilhamn till mötessekreterare. 
 

F5 Val av justeringsperson  
Styrelsen beslutade: 
att välja Love Strandberg och Capucine Delorme till  justerare. 

 
F6 Anmälda förhinder 

Det noterades att Hannah van Bunningen hade anmält förhinder.  
 
F7 Adjungeringar 

Styrelsen beslutade: 
Inga adjungerade till dagens möte.  
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F8 Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade: 
att fastställa dagordningen.  

 
F9 Föregående protokoll 

Styrelsen beslutade: 
att lägga protokoll från möte 2019-10-14 till handlingarna. 

 
 
Valärenden 
 

V1 Val av studentrepresentanter 
Styrelsen beslutade: 
att välja följande personer som studentrepresentanter i  
kollegium/kommitté/arbetsgrupp: 

 
TK 1  -  Zabih Aurfan 
TK 2  -  Emilie Turgeon, Natalie Avigdor  
TK 3 -  Alexander Gabri, Jasmin Lundqvist, Alexander Johansen 
TK 4 -  Sarah Awad, Abdulmalik Mahdi 
TK 5 -  Isabell Åberg Wallin 
TK 7  -  Moa Jacobsen Lööv 
LINK  -  Malin Granbom Koski 
PU  -  Hannah van Bunningen 
PV  -  Keyvan Habibi 
SVK  -  Nabeel Aziz   
FUM  -  Hans Witzenhausen 

 
PR  -  Karolina Hanthe 
PN  -  William Lindström  

 
V2 Styrelseval  

På beredande sektionsmöte i oktober föreslog sektionen att styrelsen väljer 
Capucine Delorme, Hannah van Bunningen och Love Strandberg som valberedning.  
 

Styrelsen beslutade: 
att välja Love Strandberg, Hannah van Bunningen och  
Capucine Delorme till valberedning inför val av sektionsstyrelsen 2020.  
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Diskussionsärenden 
 

D1 Val av studentrepresentanter 
Föredragande: William 

 
En grupp inom styrelsen (William, Love, Kimia, Naima) har inför valet genomfört en 
intern beredning där samtliga inkomna ansökningar till utlysta poster i temakollegier, 
arbetsgrupper och kommitéer gåtts igenom. Framlägger ett förslag som diskuteras 
av samtliga närvarande på mötet. Lyckas ej genomföra tänkt telefonintervju med 
gruppens förslag till representant i PR Karolina Hanthe. Tillsätts på god skriftlig 
motivering och tidigare engagemang inom sektionen.  
Gruppens förslag till PN William Lindström genomgår kort intervju enl frågorna: 

- Vad har du för förväntningar på posten?  
- Vad ser du för utmaningar?  
- Vad tänker du kring tidsåtgång för uppdraget?   

William lämnar rummet under styrelsens överläggande och är ej närvarande vid 
beslut.  
 
Val av representanter sker enhälligt av närvarande i styrelsen, v.g. se punkt V1 Val 
av studentrepresentant.  
 
 

D2 Utbildningskvällen  
Föredragande: William 
 

Kort avstämning inför utbildningskväll av studentrepresentanter 5 november.  
Närvarande: William, Capucine, Hannah, Kimia, Naima.  
William samordnar kring praktiska förberedelser.   
Alexander kommer att behöva någon person som fotoassistent.  
 
 

D3 Representanter till UKÄ 
Föredragande: Adele 
 

I år genomför UKÄ en granskning av KIs kvalitetssystem. De har redan varit på ett 
initialt platsbesök här, och har bestämt sig för ett par fördjupningsspår 
(Läkarprogrammet och Biomedicinska Analytiker-programmet). I arbetet önskar de 
4 st läkarstudenter från T9. Inga nu aktiva LS-representanter går denna termin, och 
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då kort deadline föreslås att posta länk för intresseanmälan i T9:ornas 
facebookgrupp och tillsätta posterna enl. först till kvarn. Styrelsen godtar förslaget.  
Capucine ansvarar för att skriva ett inlägg.  
 
 

D4 Agenda sektionsmöte 
Föredragande: William 

 
Förslag på punkter: 

- Infopunkt om 6LP med Anna Kiessling. Tid för frågor.  
- Infopunkt om nyinvalda studreppar.  
- Diskussionspunkt om detaljerande lärandemål utifrån preliminäranalys av 

enkäten.  
- Diskussionspunkt om SLF Students rapport om schemaläggning på kliniska 

terminer.  
- Öppen diskussion utifrån resultaten från rapporten där KI sticker ut 

jämfört med övriga lärosäten. Spontana tankar från sektionen kring 
problemet och förslag på åtgärder samt vilken roll sektionen kan och 
bör ha framledes i frågan.  

- Diskussionspunkt om för- och nackdelar med flyttande av terminstider.  
- Pågående utredning i KU för att utreda möjligheten med en ledighet 

mellan höst- och vårtermin. Har bett sektionen inkomma med opinion.  
- Rapportrunda.  

 
 

D5 Styrelsen 2020 
Föredragande: William/Adele  

 
Öppen diskussion om hur nuvarande styrelse tänker angående att söka styrelsepost 
inför 2020.  
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Beslutsärenden 
 

B1 Nominera student till UKÄ bedömargrupp 
Föredragande: Nicole  
 

LS skall nominera student från Stockholm inför val via OMSiS för tillsättande av 
representant i UKÄs bedömargrupp. Efter utlysning har Nicole, Capucine och Love 
föreslaget Julia Bladh och Habib Sahar. Efter handuppräckning med 5 personer för 
(majoritet) beslutas att nominera Habib Sahar som representant för Stockholm.  
 
 
 
Rapporter  
 

R1 Rapport från PN 
Föredragande: Adele  

 
Ur agendan inför kommande PN-möte:  

- Beslut om budget. Viktigt att kollot kommer fortsatt få finansiering.  
- Beslut om utformande och syfte med kursuppdragen 2020.  

Kursuppdrag är de dokument som PN skriver till alla institutioner om vad en 
kurs skall innehålla. Diskussion i både PN och PR under våren om vad syftet 
med dessa är och hur de ser ut. Många institutioner som i nuläget inte följer 
dessa, men då ingen annan kan hålla i kursen har det varit svårt att följa upp 
efterlevnad.  

- Beslut om corefaciliteter.  
- Information från arbetsgruppen om studentundervisning. 
- Rapport från kursutvärderingsresultaten.  
- Rapport från LINK-ordförande. Beslut om vilka lärare som skall åka på IMEX.   
- Uppföljning aktivitetsplanen.  
- Uppföljning om skrivelse om VFU gyn NKS (stående punkt). 

 
- Förslag från styrelsen på studentärenden att lyfta:  

- Kollots ekonomi framöver, med ökande underskott i MF-budget samt 
ökande hyror på kollogårdar. 

- Arvodering av studentrepresentanter.  
- SLFs rapport ang. schemaläggning på kliniska terminer.  
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Informationsrunda  
 

I1 Stående punkter 
I1a Action Points från förra styrelsemötet  
Föredragande: Naima   

 
Alex:  

- Planering inför fotografering 
- Undersökt ang spons-stetoskop, samt penn-ficklampor 

 
Naima: 

- Admin protokoll 
- Texter till hemsida  
- Beredning av förslag inför tillsättande av studentrepresentanter  

 
Love: 

- Möte med studiesociala projekten 
- Arbete med äskan 
- Beredning av förslag inför tillsättande av studentrepresentanter 
- Utlysning och beredning av förslag till UKÄ bedömargrupp  

 
Adele: 

- Texter till hemsidan 
- Plan för hur rutin på utförande av meritintyg ska bli smidigare 
- Ordnat nytt kategoriseringssystem på mailen  

 
Capucine: 

- Admin kring revidering av reglementet (förhoppningsvis godtaget på sista 
FUM) 

- Utlysning och beredning av förslag till UKÄ bedömargrupp 
 
Nicole: 

- OMSiS-admin kring psykisk ohälsa-önskelista 
- Utlysning och beredning av förslag till UKÄ bedömargrupp 

 
William: 

- Admin och beredning inför val av studentrepresentanter 
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I1b Ekonomi 
Föredragande: Love 

 
Fått in äskanstexter från allt som behövs. Bara Capucine och Alexander som får 
samordna kring merch-budgetpost.  
 
Diskussion kring situationen med kollot och det faktum att de vid bokslutet kommer 
att ha ett stort budgetundskott. Då LS kommer att gå med överskott bl.a. tack vare 
pengarna från Rosanders fond är styrelsen enig om att en del av pengarna kan inför 
MF motiveras att dessa skall avhjälpa en del av kollots budgetunderskott.  
 

I1c OMSiS 
Föredragande: Nicole 

 
Ingen i styrelsen som kommer att ha möjlighet att åka på kommande OMSiS 23-24 
november i Lund.  
 
Fråga att skicka:  

- Undervisning och examination i läkemedelsordination och förskrivning, med 
anledning av nystartade arbetsgruppen med samma ämne.  

 
 

I1d Studentrepresentation 
Föredragande: William 

 
- Påminnelse om att kontrollera närvaro i de grupper man ansvarar för.  
- Önskan att inför kommande rapportomgång förtydliga det nya 

rapportförfarandet. Adele kommer att skriva inlägg i #general, som alla 
ansvarar för att dela i sina respektive gruppers egna slack-kanaler.  
 
 

I1e Kommunikation 
Föredragande: Alexander  

 
Stetoskoptävling: Haft kontakt med Medistore som vill ha 1 vecka för att hinna 
gravera stetoskopet. Alexander sammanställer underlag till styrelsemöte 2 
december, då beslut om vinnare tas. Presentation av vinnare på årsmöte 12 
december.  
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I2 Canvas-utbildning 
Föredragande: Love  
 

Kort information i samband med utbildningskvällen 5 november.  
Tanken att alla studentrepresentanter skall ges kunskap om studentmallen vid detta 
tillfälle, och att de därefter själva via administratörer i temakollegier be att få bli 
observatörer på deras kurser.  
 
Föreslås även att ta kontakt med Anna Freyschuss och Carolina Carneck och 
samordna en gemensamt informationsmail till alla temaordföranden för att betona 
att ansvariga på programmet är positiva till planen.  
 
 

I3 Hippocampus 
Föredragande: Kimia 
 

Presenterar förslag på tidsplan för att tillsätta en priskommitté innan 
verksamhetsåret är slut. Då beslut behöver tas i PN, och handlingar behöver 
inkomma flera veckor i förväg  kommer detta inte hinnas med. Beslut att lägga ned 
projektet för detta verksamhetsår.  
 
 

I4 Julmingel 
Föredragande: William 
 

Förslag att arrangera ett mingel efter årsmötet 12 december, som social aktivitet för 
studentrepresentanter och sektionen. Capucine tar på sig ansvar för planering. 
 
 

I5 Studiesociala projekt 
Föredragande: Love 

 
Anordnade möte med Med-SM, Kollot och LÄSK inför äskan. Alla är mycket positiva 
till det ökade stöd kring budget och ekonomi på MF via LS. Detta är vad projekten 
önskar i form av utbyte med LS framöver:  

- Med-SM vill gärna upprätta tradition att de deltar på del av ett möte (ff.a. 
styrelsemöte) i början av verksamhetsåret för att etablera kontakt.  

- LÄSK vill gärna upprätta samarbeten kring sociala event med sektionen.  
- Kollot vill ha fortsatt stöd gällande ekonomin på MF.  
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Ett delat dokument finns på LS-driven där alla projekt har tillgång.  
Love föreslår framöver att nuvarande ekonomiska uppdelning och budgetstruktur 
behålls som den är, och att uppmuntra kommande styrelse att arbeta för ett 
ytterligare närmare samarbete med projekten enligt ovan.  
 
 

I6 Uppdatering om sexåriga 
Föredragande: Capucine  
 

Kort uppdatering om 6-åriga läkarprogrammet. Visar arbetsmaterial kring den 
godtagna programstrukturen.  
 
Arbetsgrupperna är färdiga med sitt uppdrag och har övergått till kursplanegrupper.  
Representanter från internmedicin-kursen har kritiserat beslut taget av styrgruppen 
om att ingen kurs skall vara längre än en termin på det nya programmet. En 
skrivelse om ärendet har inkommit till styrgruppen, som efter överläggning stod vid 
sitt initiala beslut.  
 
Framöver väntar lärar- och studenthearing under november. En Workshop för hela 
programmet kommer att hållas i december. Projektgruppen har internat i januari.  
Programförslag skickas in till UKÄ i mars 2020. Formellt beslut från UKÄ om 
examensrätt väntas inte förrän december 2020.  
 
 
Nästa möte  

N1 Datum, tid och plats för nästa möte  
 
12 november - Sektionsmöte  
18 november - Styrelsemöte  
 

N2 Val fikaansvarig  
 
12 november - Love 
18 november - William 
 
Mötets avslutas 

Mötesordförande William Lindström avslutade mötet kl. 19.59.  
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Vid protokollet 

 
 
 
 
--------------------------------------- 
Naima Kilhamn, mötessekreterare 
 
 
Justeras 

 
 
 
 
--------------------------------------- 
William Lindström, mötesordförande 
 
 
 
 
--------------------------------------- --------------------------------------- 
Love Strandberg, justeringsperson Capucine Delorme, justeringsperson
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